
 
 
 

 

 

8.  MAREC 2020              -                 2. POSTNA NEDELJA                  -                  LETO VI,  št.11 

Evangelij: Jezusov obraz je zasijal 
kakor sonce Mt 17,1 9 
1 Tisti čas je Jezus vzel s seboj 
Petra, Jakoba in njegovega brata 
Janeza in jih pęljal na visoko goro, 
na samo. 2 Vpričo njih se je 
spreménil. Njegov obraz je zasijal 
kakor sonce in njegova oblačila so 
postala bela kakor luč. 3 In glej, 
prikazala sta se jim Mojzes in Elija, 
ki sta govorila z njim. 4 Peter pa se 
je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro 
je, da smo tukaj, Gospod! Če 
hočeš, postavim tu tri šotore; tebi 
enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« 5 Ko je še govóril, jih je 
obsenčil svętel oblak, in glej, glas 
iz oblaka je rekel: »Ta je moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam 
veselje; njega poslušajte!« 6 Ko so 

učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. 7 In Jezus je pristopil, 
se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« 8 Ko pa so povzdignili oči, niso 
videli nikogar razen Jezusa samega. 9 In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus 
zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal 
od mrtvih!« 
 
KAKŠEN GLAS IMA BOG? 

Slovenska redovnica, predstojnica reda, ki se posveča negi bolnikov, je 
pripovedovala, kako so jo zasliševali v letih kmalu po drugi svetovni vojni, ko 
so hoteli iz krščanske Slovenije izruvati vse žlahtne korenine vere. 
"Poslušajte, sestra, zakaj ste pravzaprav šli za nuno?" jo je posmehljivo 
vprašal glavni udbovec. Ona je brez oklevanja odgovorila: "Zato, ker me je 
Bog klical!" Na to se je oni zasmejal in rekel: "A ja? Kakšen glas pa ima?" 
Sestra je molčala. Ta zgodba iz žalostnih dni naše zgodovine nas po svoje 
spodbuja k razmišljanju. Tudi nas bi lahko kdo vprašal, lahko pa se tudi sami 
vprašamo: "Zakaj sem kristjan?" Najbolj pravilen odgovor bi bil: "Bog me je 
poklical." In če bi kdo hotel zvedeti, kakšen glas ima Bog, bi, če smo kristjani 



iz prepričanja, z vsem srcem iskreno odgovorili: "Njegov glas je prisrčen in 
blag – očetovski." 

Na današnjo drugo postno nedeljo vsako leto poslušamo evangeljski 
odlomek o Jezusovem spremenjenju na gori Tabor. Vsi trije evangelisti, 
Matej, Marko in Luka, ki o tem dogodku poročajo, povejo, da so Peter, 
Jakob in Janez, ki jih je Jezus izbral za priče svojega poveličanja, slišali iz 
oblaka glas: "Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega 
poslušajte!" Podobne besede je nebeški Oče izrekel ob Jezusovem krstu v 
Jordanu. Z veliko ljubeznijo je tudi ob našem krstu rekel: "Ta je moj ljubljeni 
otrok, nad katerim imam veselje." S to izpovedjo očetovske ljubezni nas je 
poklical v življenje prijateljstva z njim. Žal pa ne more imeti vedno veselja 
nad nami, ker smo vse prevečkrat gluhi za njegov glas, ki nas znova in znova 
vabi, da obnovimo krstno milost. Kliče nas po svojem Sinu, ki je daroval 
svoje življenje za nas, da bi nas prepričal, koliko veljamo pred Bogom in 
kako rad nas ima. 

Bog nas kliče po naših vsakdanjih dolžnostih in življenjskih okoliščinah. 
Tam se uresničuje naš krščanski poklic, tam se izkaže moč milosti našega 
krsta. Pri tej nalogi nismo prepuščeni sami sebi, ob nas je vedno zvesti Bog, 
ki nas po milosti, izvirajoči iz trpljenja in vstajenja svojega Sina, vedno znova 
dviga in krepi. Vera mora pognati korenine v zemlji, v katero nas je posadil 
Bog. Njemu moramo služiti v ljudeh, ki so naši sopotniki, čeprav so pogosto 
zelo težki. Kakšni smo pa mi drugim? 

"Bog nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, 
temveč po lastnem sklepu in milosti," piše v drugem berilu apostol Pavel. 
Naše spoznanje o Bogu in naše prijateljstvo z njim se začenjata z njegovim 
darom, zato mora biti naš odgovor hvaležnost. Ta pa pomeni veselo 
priznanje darov, ki jih človek prejme, in tudi pripravljenost, da te 
nezaslužene darove posredujemo naprej. "V tebi bodo blagoslovljeni vsi 
rodovi na zemlji," je Bog obljubil očaku Abrahamu. Naj se ta napoved na nek 
način uresničuje tudi v našem življenju. Resnica je, da je vsak dober človek 
blagoslov za druge ljudi. (Silvester Čuk) 

 
VESNA GRE V HRIBE 

Vesna, kaj je s tabo, da te ni več v cerkev? Do lani si redno prihajala. - 
Vpisala sem se med planince. Ob nedeljah gremo v hribe. - Pa nič ne 
pogrešaš maše? - Bog je tudi v gorah. 

Jezus je s tremi apostoli danes planinec. Šli so, pravi evangelist, na visoko 
goro. Jezus, ki je imel izredno razvit čut za naravo - o tem pričajo njegovi 
govori - je gotovo užival v lepoti planinskega sveta. Njegovo srce se je širilo 
ob čudovitih razgledih, ki so se odpirali na vse strani, se stikali z obzorjem in 
izgubljali v neskončnost. V njih je zrl odsev Očetove lepote. Če jo znajo in v 
kolikor jo znajo zreti tudi današnji planinci, imajo v Jezusu velikega 
prijatelja. 

Toda Jezusa je vleklo na goro še nekaj drugega. Tam se je želel srečati z 
Očetom. Pa ne le skozi ogledalo narave, temveč osebno. Pogovor z Očetom 



ga je tako prevzel, da mu je obraz zažarel in so se mu oblačila zasvetila. Kaj 
vse sta si povedala, ni zapisano. Vemo le, da je Oče nad Sinom izrazil 
veselje, apostolom pa naročil, naj ga poslušajo. 

Sklepati smemo, da sta se pogovarjala o našem odrešenju. Sin je obljubil 
Očetu, da bo nadaljeval z oznanjevanjem njegove ljubezni in da bo za nas 
dal življenje. Oče je obljubil Sinu, da ga bo obudil od mrtvih in popeljal v 
svojo slavo, z njim pa tudi vse tiste, ki jih bo Sin odrešil. 

Jezus tedaj ni šel na goro samo kot izletnik. Šel je, da se tesneje poveže z 
Očetom in se utrdi v svojem življenjskem poslanstvu. Utrdil seje in v njem 
utrdil tudi apostole. 

Ker je vse stvarstvo božje, nam je Bog blizu povsod. Tudi v gorah. Je pa 
gora, na katero nas Bog vabi na osebni pogovor in na kateri se nam ob 
nedeljah na poseben način razodeva. To je oltar v naših cerkvah. Vsakomur 
je dostopen. Vsi bi se ob njem morali pogovarjati z Očetom, utrjevati v 
svojem poslanstvu in neprenehoma spreminjati. 

Vesna, ali nisi tega tudi ti potrebna? 
 

POSTNI ČAS 
Postni čas nas vabi, da odrinemo v svoji veri in duhovnosti bolj na globoko. 
Morda nekaj predlogov za letošnji postni čas: branje Svetega pisma ali 
kakšne druge literature z versko vsebino, odločitev za osebno, skupno ali 
družinsko molitev, odločitev za kakšno posebno dobro delo, odpoved kakšni 
razvadi ali slabi navadi, iti k sveti maši tudi med tednom, obisk Križevega 
posta, priprava na življenjsko spoved, sodelovanje in pomoč pri župnijski 
Karitas, obisk bolnih in ostarelih, sprava z osebo s katero smo morda v 
sporu miloščina – dar za potrebe župnije, župnijsko Karitas ali za kakšen 
drug dober namen. Vse to nas mora voditi k osebni veri v Jezusa Kristusa 
našega Odrešenika, s pomočjo katerega postajamo boljši ljudje. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 
Ob sobotah bomo sveto mašo pričeli z molitvijo Križevega pota. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU V ŠMARJU 
Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k molitvi križevega pota med 
kapelami k sv. Roku v Šmarju. 
 
POČITNIŠKO ORATORIJ ZA OTROKE 
Letos bo počitniško oratorij za otroke potekal od ponedeljka 6. julija do 
petka 10. julija v Šmarju. Otroci že sedaj lepo povabljeni. 
 
VOLITVE ČLANOV V ŽPS 
Pripravljamo se na izbor članov Župnijski pastoralni svet, ki bo v nedeljo 22. 
marca. Vsak kristjan, ki je dopolnil 16 let, bo prejeli listek, na katerem bodo 
napisani kandidati. Iz svoje vasi ali dela župnije, kjer živite, boste predlagali 



dva. Vse, ki so predlagani pa prosim, da v predlogu vidite zaupanje ljudi v 
vas in vas prosim, da sprejmete članstvo v ŽPS. 
 
ROMANJE PO POTEH SV. JANEZA PAVLA II. - POLJSKA 
V času od četrtka 23. (odhod je ob 22. uri) do ponedeljka 27. aprila, 
povabljeni na romanje po poteh sv. papeža Janeza Pavla II – Poljska. 
Romarska pot bo vodila v Auswitz, Čentsahovo – Marijino romarsko središče 
Poljske, Krakov, kalvarija Zebrovska in Wadowice. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 
V tem tednu skrbijo za župnijsko cerkev in veroučno učilnico verniki iz 
Hajnskega. 
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Ponedeljek 
9.3.2020 

sv. Frančiška 
Rimska 

redovnica 

  

Torek 
10.3.2020 

sv. 40. 
mučencev iz 

Arimateje 

15.30 
16.00 

molitev rožnega venca 
za † Antona Turnšek 
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
11.3.2020 

sv. Benedikt 
škof 

  
 

Četrtek 
12.3.2020 

sv. Inocenc I. 
papež 

  

Petek 
13.3.2020 

sv. Leander 
Sevilski 
menih 

  

Sobota 
14.3.2020 

sv. Matilda 
kraljica 

7.30 
8.00 

molitev rožnega venca  
za † Jožefa Baštevc   

Nedelja 
15.3.2020 

3. POSTNA 
NEDELJA 

sv. Ludovika 
de Marillac  
redovnica 

9.00 
 
 
 

10.30 

za † Jožeta, Antona in starše 
Zorko, Zofko in Jožeta 
Mesiček, Vero in Franca 
Majer  
za † Franca Krumpak 
za † Ano in Janeza Belej 
za † Marijo Drozg  

 
Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 

Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 

http://www.zupnija.kristanvrh.si/

